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Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
HVO-2020-2577
Sammanfattning

Anders Skans (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om offentligt drivna
vårdboenden. Skans (V) anser att samverkan genom Skånes Kommuner (tidigare
Kommunförbundet Skåne) är bra men att istället för att upphandla verksamheter hos privata
vårdgivare ska behoven samordnas hos kommunerna och verksamheter drivas i offentlig regi.
Skans (V) föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka
för att Kommunförbundet Skåne (nu Skånes Kommuner), istället för att göra stora privata
ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och
behandlingarna i offentlig regi.
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Anders Skans (V) motion om offentligt drivna vårdboenden.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Beslutsunderlag





Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Motion av Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
Förvaltningens förslag till yttrande

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

SIGNERAD

Anders Skans (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om offentligt drivna
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vårdboenden. Motionen har skickats på remiss till alla socialnämnder för yttrande.
Motionären framför att Kommunförbundet Skåne (numera Skånes Kommuner) genomför
ramavtalsupphandlingar av exempelvis vårdboenden, särskilda boenden, LSS-boenden, HVBhem med mera. Från dessa avtal kan medlemskommunerna därefter avropa platser. En
anledning till att Skånes Kommuner har i uppdrag att göra dessa upphandlingar är enligt
motionären att det finns behov hos kommunerna som är specialiserade, men där möjlighet inte
finns att driva dessa specialiserade verksamheter i egen regi. Skans (V) anser att denna
samverkan är bra men att Skånes Kommuner istället för att upphandla verksamheter hos privata
vårdgivare ska samordna behoven hos kommunerna och driva verksamheter i offentlig regi.
Enligt Skans (V) förslag skulle kommunerna garantera kostnader för eventuella obesatta platser
på exempelvis ett boende.
Idag finns ett bolag ägt av Skånes Kommuner och kommunalförbundet VoB Kronoberg: VoB
Syd AB. Deras verksamhet bedrivs inom individ- och familjeomsorg. Enligt Skans (V) skulle
detta bolag kunna fungera som exempel för hur kommunalförbund kan samverka för att
tillfredsställa behoven av boenden och behandling i offentlig regi. Vårdbolag ägda av
kommunerna behöver enligt motionären inte upphandlas utan kan nyttjas av de ägande
kommunerna.
Skans (V) föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka
för att Kommunförbundet Skåne (nu Skånes Kommuner), istället för att göra stora privata
ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och
behandlingarna i offentlig regi.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på förslaget redovisas i förvaltningens
förslag till yttrande. Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

